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441
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júna 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 66 písm. e) zákona
è. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:
§1
(1) iados o vykonanie skúky odbornej spôsobilosti
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu (ïalej len
skúka) sa predkladá ministerstvu do 31. marca pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 1.
(2) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 1 je
a) doklad o vzdelaní,
b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave
lesov v trvaní najmenej piatich rokov,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.1)
(3) Termín a miesto skúky sa oznámi iadate¾ovi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
§2
Skúkou sa overujú odborné vedomosti a praktické
zruènosti v oblasti
a) lesného hospodárstva,
b) katastra nehnute¾ností,
c) pozemkových úprav a usporiadaní vlastníctva k pozemkom,
d) metód a technologických postupov hospodárskej
úpravy lesov,
e) ochrany prírody a krajiny.
§3
(1) Skúka sa skladá z písomnej èasti a z ústnej èasti
doplnenej preverením odborných vedomostí a praktických zruèností pri vyhotovení plánu v teréne. Písomná
èas skúky sa vykonáva formou testu. Ak úèastník
skúky v písomnej èasti nezodpovedal správne najmenej 70 % z poadovaných otázok, ústna èas skúky sa
nekoná. V ústnej èasti skúky úèastník skúky vyhovel, ak sa na tom uznesú najmenej traja èlenovia komisie.
1

(2) Výsledok skúky sa hodnotí súhrnným klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel.
(3) Po ukonèení skúky predseda komisie oznámi
úèastníkovi skúky výsledok skúky, ktorý sa zapíe
do protokolu, v ktorom sa vyhodnotí priebeh skúky
a výsledky vetkých úèastníkov skúky. Protokol podpísaný vetkými èlenmi komisie je podkladom na vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
lesného hospodárskeho plánu (ïalej len plán).
§4
(1) Skúka sa vykonáva pred päèlennou skúobnou
komisiou (ïalej len komisia).
(2) Za predsedu a èlena komisie mono vymenova fyzickú osobu s vysokokolským vzdelaním lesníckeho
zamerania druhého stupòa alebo fyzickú osobu, ktorá
je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie plánu.
§5
iadate¾ovi, ktorý úspene absolvoval skúku, sa
vydá osvedèenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
plánu pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 2 po predloení dokladu o zaplatení správneho poplatku.2)
§6
(1) iados o vydanie osvedèenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánu sa predkladá ministerstvu
do 31. marca pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3.
(2) Osvedèenie o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánu mono vyda po preukázaní monosti vyuíva technické zariadenia a technológie potrebné na
zabezpeèenie vyhotovenia plánu uvedené v prílohe è. 4.
(3) Splnenie predpokladov technickej spôsobilosti na
vyhotovenie plánu sa overuje pred komisiou. O výsledku overenia sa vyhotovuje protokol.
(4) Osvedèenie o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie plánu a osvedèenie o technickej spô-

) Poloka 5 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
2
) Poloka 5 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
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sobilosti právnickej osoby na vyhotovenie plánu, ktorých vzor je uvedený v prílohe è. 5, sa vydáva na základe
protokolu.
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§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júla 2006.

Zsolt Simon v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 441/2006 Z. z.

VZOR

IADOS
o vykonanie skúky odbornej spôsobilosti
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................
Dátum narodenia: ...................................... Miesto narodenia: ................................
Miesto trvalého pobytu: ...........................................................................................
Èíslo OP: ..........................................
Vzdelanie: .........................................
Dåka praxe v hospodárskej úprave lesov spolu .................... rokov
z toho pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu ............................................. rokov

Pod¾a § 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o skúke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odòatí
osvedèenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu iadam
o vykonanie skúky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu.
K iadosti prikladám:
a) doklad o vzdelaní,
b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

Dòa .......................................

...................................................
Podpis iadate¾a
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 441/2006 Z. z.

VZOR

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
è. ...............

Meno a priezvisko: ......................................... Titul: ..........................................................
Dátum narodenia: ........................................... Miesto narodenia: .....................................
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................

spåòa predpoklady pod¾a § 42 ods. 2 a 4 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch

a je odborne spôsobilý (á)
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

V ....................................... dòa ..........................

..........................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 441/2006 Z. z.

VZOR

Èas A

IADOS
o vydanie osvedèenia o technickej spôsobilosti fyzickej osoby
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................
Dátum narodenia: ...................................... Miesto narodenia: ...............................
Miesto trvalého pobytu: ...........................................................................................
Èíslo OP: ..........................................

Pod¾a § 6 ods. 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu iadam o vydanie osvedèenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu.

Dòa ........................................

.................................................
Podpis iadate¾a
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VZOR

Èas B

IADOS
o vydanie osvedèenia o technickej spôsobilosti právnickej osoby
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Názov: ................................................................................................................................
Sídlo (obec, ulica, PSÈ): ......................................................................................................
IÈO: ...................................................................................................................................

Pod¾a § 6 ods. 1 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúke odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu iadam o vydanie osvedèenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu.

Dòa .........................................

....................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 441/2006 Z. z.

TECHNICKÉ ZARIADENIA A TECHNOLÓGIE
POTREBNÉ NA ZABEZPEÈENIE VYHOTOVENIA LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU
1. Na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu treba ma k dispozícii
 aktuálny súbor právnych predpisov a usmernení na úseku lesného hospodárstva, po¾ovníctva a ochrany prírody,
 aktuálne pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov,
 platné usmernenia Lesoprojektu Zvolen a Národného lesníckeho centra Zvolen,
 Technickú príruèku hospodárskej úpravy lesov,
 znaèkový k¾úè,
 rastové tabu¾ky drevín  zásoby pre priemerné pomery Slovenskej republiky,
 rastové tabu¾ky drevín  prebierkové percentá,
 kruhové plochy a poèty stromov,
 rastové tabu¾ky  prírastky,
 diferencované rastové tabu¾ky,
 tabu¾ky jednotných objemových kriviek a výtvarnicových výok,
 objemové tabu¾ky,
 grafikony na fenotypovú klasifikáciu.
2. Na zisovanie stavu lesa treba ma k dispozícii
 priemerky pre kadého zariaïovate¾a a na vybavenie minimálne jednej tvorèlennej pracovnej skupiny,
 výkomer pre kadého zariaïovate¾a,
 relaskopický klinok, resp. analogickú technickú pomôcku,
 meraèské pásmo,
 Presslerov vrták,
 èrták.
3. Na mapovanie lesov a zisovanie výmer treba ma k dispozícii
 softvér umoòujúci zisovanie výmer a vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy pod¾a platného informaèného
tandardu vydaného správcom tematického tátneho mapového diela s lesníckou tematikou,
 planimeter, resp. iné technické zariadenie (digitizér) alebo softvér zabezpeèujúci zistenie plôch v predpísanom
èlenení a presnosti,
 stereoskop  na klasifikáciu snímok,
 merací prístroj na buzolové merania s kompletným prísluenstvom
 s platnou kalibráciou,
 umoòujúci zameranie potrebného lesníckeho detailu s poadovanou presnosou,
 prístrojovú techniku na lesnícke mapovanie
 na zhustenie bodového po¾a klasicky: totálnu stanicu GPS, terénny automobil,
 na zhustenie bodového po¾a analytickou aerotrianguláciou: PC (min. PENTIUM) + prísluné programové vybavenie,
 fotogrametrické vyhodnotenie leteckých snímok
 analógové  stereometrograf, topokart a pod.,
 digitálne  PC (min. pracovná stanica), skener, prísluné programové a prístrojové vybavenie,
 ostatné pomôcky na mapovanie lesov
 tabu¾ky zodpovedajúce pouitej metóde merania, mapovania (redukèné tabu¾ky a pod.),
 vynáaciu súpravu.
4. Na automatizované spracovanie lesného hospodárskeho plánu treba ma k dispozícii
 aktuálny softvérový balík hospodárskej úpravy lesov zabezpeèujúci v príslunom roku jednotné vyhotovenie
opisu a plánu hospodárskych opatrení (AZ, ÈISTOPIS, PREHL, PT), ako aj lesníckych máp, alebo s týmto softvérovým balíkom kompatibilný softvérový balík hospodárskej úpravy lesov zabezpeèujúci vyhotovenie opisu
porastov, plánu hospodárskych opatrení a lesníckych máp,
 aktualizovaný zápisník (tlaèivo aktuálne pre rok vyhotovenia plánu),
 PC zodpovedajúceho radu umoòujúci pouitie aktuálneho softvéru (resp. zmluvu o jeho prenájme).
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 441/2006 Z. z.

VZOR
Èas A

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDÈENIE
o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
è. ...............

Meno a priezvisko: ......................................... Titul: ..........................................................
Dátum narodenia: ........................................ Miesto narodenia: ........................................
Adresa trvalého pobytu: .....................................................................................................

spåòa predpoklady pod¾a § 42 ods. 3 a 6 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch
a je technicky spôsobilý (á)
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

V ....................................... dòa ..........................

.................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky
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VZOR
Èas B

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDÈENIE
o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

è. ...............

Názov: ............................................................................................................................................................
Sídlo (obec, ulica, PSÈ): ..................................................................................................................................
IÈO: ...............................................................................................................................................................

spåòa predpoklady pod¾a § 42 ods. 3 a 6 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch
a je technicky spôsobilá
na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

V ....................................... dòa ..........................

.........................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky
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442
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. júna 2006,
ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 336/2003 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 8c
ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona è. 534/2005 Z. z. ustanovuje:

4. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Osobitné ponukové konanie
pri prevode hnute¾ných vecí tátu
[k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Èl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 336/2003 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení
správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom
tátu sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúajú slová (§ 8a
ods. 3 zákona).
2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej správy,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyí súd
Slovenskej republiky, Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajské prokuratúry, Slovenská informaèná sluba, Kancelária prezidenta Slovenskej
republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Slovenská akadémia vied vrátane jej organizácií,1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

Povinnos správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia
vykona osobitné ponukové konanie pod¾a § 8a ods. 1
zákona sa vzahuje na prostriedky výpoètovej, reprodukènej a telekomunikaènej techniky a na dopravné
prostriedky, ak neuplynulo viac ako pä rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na úèely pod¾a § 11 ods. 7 zákona..
5. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
Zruuje sa opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky è. 374/2003 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu..

1a) § 15 zákona è. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied..

3. V § 1 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová Úrad pre
tátnu pomoc, a Stály sekretariát Rady colnej únie
Slovenskej republiky,.

Èl. II
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 15. júla 2006.

Ivan Miklo v. r.
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